
Ref.: 2022/3045/1 - Aprovació Urbanització PMU Illa 35873 Sector Almeda

Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc en data 27 de gener de 2023.

«
El TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I ESPAI PUBLIC

Proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:  

Ref.: 2022/3045/1 - Aprovació Urbanització PMU Illa 35873 Sector Almeda

Vist el projecte d’urbanització anomenat “PROJECTE EXECUTIU
D´URBANITZACIÓ del PMU de l'Illa n. 35.873 del PEOU "Sector Almeda" de Cornellà de
Llobregat i de Modificació puntual del PMU de l'illa 35.883 del PEOU "Sector Almeda" de
Cornellà de Llobregat Gener2022” redactat per Miquel Roa Lopez.

Vist que mitjançant acord de data  23 de setembre  de 2022 la Junta de Govern
Local  va  acordar sotmetre’l a informació pública i donar audiència; la qual es va dur a terme
mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
03/10//2022; al diari  el Periódico de Catalunya de data  17/10/2022; en el Tauler d’anuncis
de la Corporació entre els dies 19 /10/2022 al  21 /11 /2022; en la web municipal entre els dies
 19/10/2022  al  21/11/2022; i es va  notificar a les persones interessades amb citació personal
i a les companyies de subministrament i serveis, pel termini d’un mes.

Vist que segons es desprèn de l’informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de data 02 de desembre de 2022, durant el termini d’exposició pública del projecte
esmentat no consten documents  registrats relatius a al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments a la proposta.

Vist així mateix l’informe emès per l’arquitecte, Cap de l’Àrea de Gestió de
Política Territorial de data  27/12/2022 obrant a l’expedient en el qual s’informa



favorablement la tramitació del projecte   per tal de continuar el seu tràmit com fixa l’article
119.2 del TRLUC.

Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat
de data 12 de gener de 2023, obrant a l’expedient.

Vist l’article 85.9 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme i l’article 125.5 del seu Reglament, que regulen la prèvia o simultània
aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació, en expedients separats.

Atès el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els articles números  89.6 i 119.2 i 23.1.b) del seu
Reglament, en relació a l’administració competent per a la tramitació dels instruments de
gestió urbanística, regles per a la seva tramitació i exposició pública, la preceptiva audiència
a les persones interessades i la necessitat de demanar informe als organismes públics i
empreses de subministrament de serveis afectats, així com l’exigència de publicitat a efectes d’
executivitat, una vegada aprovat definitivament el projecte.

Per tot això i atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial
de la Província de data 2 de juliol de 2019 i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414/2021 de data
10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 22 de juny
de 2021, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, proposa l’adopció
dels presents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar definitivament el “PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ
del PMU de l'Illa    n. 35.873 del PEOU "Sector Almeda" de Cornellà de Llobregat i de
Modificació puntual del PMU de l'illa 35.883 del PEOU "Sector Almeda" de Cornellà de
Llobregat Gener2022” amb  ID’s : i amb Núm. Hash SHA-512:

MEMÒRIA: 3567453

6610FAEA1E42D067DDA61F4D8FB9B6EF08815E2CBC5A562C1F4621CEB1FD6C1BD925
DA35C262C4954BDFF3AE91B4B18B31E726972A9CE6BF8BD141A04EEC90A9

ANNEXOS: 3567455



3EAC82F46D602348A0FBA36A80290DBCDC7DF84D98B7A9AF2D27E2A81ECFAF6A570B
F0358BAB9345825646DA138EAE91A399B6BBEF54D0D8AAD79A789A0E3AE4

PLEC DE CONDICIONS : 3567456

4DACD493A35DCE1BDC2ED2CDCA3F5C0DC02084656954A5D26B8D8BE97302C8D4102
4077B90C593568A9E9F5F33A6F6E732EFD0710778AC728DF7708F9B399295

EBSS: 3567458

A2AB4727B13CF1944A8374A9AD5EF1B630CC9C2EE68A7997312BC021802DD84B05A147
F3418A8DB8412AD468F5F705FDE79D6BA272C5F451A9B4F83C6878FE51 

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
a efectes d’executivitat.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

 »

A Cornellà de Llobregat, en la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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